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Lote

Especificação

Marca

Unidade

Quantidade

00001

BISCOITO doce, tipo maisena de boa qualidade, inteiros,
constando identificação do produto: marca, fabricante, data da
fabricação, validade e lote. caixa contendo 24 pacotes de
400g. validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega

CX

75,000

00002

BISCOITO tipo cream cracker, crocante, inteiro, ingredientes
básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e
sal. caixa contendo 24 pacotes de 400g. rótulo com informação
nutricional, validade, lote. validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega.

CX

75,000

00003

ACHOCOLATADO EM PÓ , para preparo instantâneo,
acondicionado em embalagem plástica ou metálica, com tampa
que possibilite vedar o produto após a sua abertura.
embalagem de 400g. com validade de no mínimo 12 meses a
contar da data de entrega

UN

58,000

00004

AÇUCAR cristal branco, pacote com 5kg, reembalado em fardo
resistente

PC

72,000

00005

BALA MASTIGÁVEL - SABORES SORTIDOS, EMBALAGEM COM
600G

PC

70,000

00006

BASTÃO de chocolate ao leite, caixa com 480 gramas, contendo
30 unidades de 16 gramas cada, embaladas individualmente

CX

50,000

00007

BISCOITO WAFER crocante recheado e coberto com chocolate
ao leite, caixa com 126 gramas, contendo 20 unidades de
aproxi-madamente 6,30g embadas indidualmente.

CX

105,000

00008

BOMBOM , de chocolate, acondicionado em embalagem original,
individual – pacote com 1kg

PC

105,000

00009

CAFÉ torrado e moÍdo com selo de pureza abic, embalado a
vÁcuo, pÓ homogÊneo, fino, cor variando do castanho claro ao
castanho escuro, sabor e cheiros prÓprios, validade mÍnima de
6 meses, embalagem primÁria, prÓpria, fechada, constando
identificaÇÃo do produto, inclusive, classificaÇÃo, pacote com 1
kg.

PC

140,000

00010

GOMA DE MASCAR , integral, instantâneo, de origem animal,
enriquecido com no mínimo 8 vitaminas e minerais. isento de
gorduras trans. embalado em embalagem aluminizada com
400g. no seu rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela
nutricional com identificação da porção, modo de preparo,
rendimento, prazo de validade e número de lote

PC

36,000

00011

LEITE EM PÓ , integral, instantâneo, de origem animal,
enriquecido com no mínimo 8 vitaminas e minerais. isento de
gorduras trans. embalado em embalagem aluminizada com
400g. no seu rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela
nutricional com identificação da porção, modo de preparo,
rendimento, prazo de validade e número de lote

PC

72,000

00012

MANTEIGA , acondicionada em potes de 500g

PT

72,000

00013

MARIOLA , de banana embalada individualmente – pacote
contendo 50 unidades

PC

70,000

00014

MILHO PARA PIPOCA , tipo 1, preparados com matérias primas
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas e de
detritos animais ou vegetais com no máximo de 15% de
umidade - emb. 500g

PC

80,000

Unitário

Valor Total
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00015

OLEO refinado de soja, embalagem de 900ml. validade de no
mínimo 12 meses na data da entrega, caixa contendo 20
unidades

CX

2,000

00016

OVOS de chocolate ao leite, nº 9, de no mínimo 50 gramas, de
boa qualidade, embalados individualmente, em papel
aluminizado 0,007 micras, bopp aproximadamente 700x700mm,
com fita de nylon na amarração do ovo envoltório, sendo que a
embalagem deverá conter os dados do fabricante, prazo de
validade e data de fabricação

UN

200,000

00017

PAÇOCA , de amendoim, embrulhada individualmente – pacote
com 50 unidades

PC

60,000

00018

PIPOCA DOCE - PCT COM 50 UNIDADES DE 15G

FA

70,000

00019

PIRULITO , recheado com chiclete sabor tutti-frutti, caixa com
600g

CX

70,000

00020

SAL IODADO REFINADO , refinado, pacote com 1 kg

UN

10,000

00021

ÁGUA mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafão
fabricado em resina virgem, com tampa de pressão e lacre,
contendo 20 (vinte) litros, com validade mínima de 2 meses a
contar da data da entrega, com vasilhame.

UN

4,000

00022

ÁGUA mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafão
fabricado em resina virgem, com tampa de pressão e lacre,
contendo 20 (vinte) litros, com validade mínima de 2 meses a
contar da data da entrega, sem vasilhame.

UN

144,000

